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פג.
לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנה ד' אמות[תנן]▀!

ד' אמות שאמרו ־ כדי עבודת הכרםותני עלה:▀!◊פג.

ש"מ כמלא בקר וכליו ־ ד' אמות.אמינא:[רב יוסף]!◊פג.

וכרב יוסף מי לא תנן?¿פג.

הנוטע את כרמו שמונה אמות על שמונה ־ מותר להביא זרע לשםִ ר"מ ור"ש:▀¿◊פג.

אפי' הכי מעשה עדיף.!◊פג.

ֹ ¿פג. בשלמא לרב יוסף אליבא דר"ש, שמעינן ליה מפוזרין ושמעינן ליה רצופין

מפוזרין ־ הא דאמרן,▀¿פג.

רצופין¿פג.

כרם הנטוע על פחות מד"א ־ אינו כרם, דברי ר"שדתנן:[ר"ש]♦▀¿פג.

ֹ חכמים:♦▀¿פג. כרם, ורואין את האמצעיים כאילו אינן

אלא לרב נחמן אליבא דרבנן, מפוזרין שמעינן ליה, רצופין מי שמעינן ליה?¿◊פג.

סברא הוא: מדלר"ש פלגא, לרבנן נמי פלגא.!◊פג.

הלכתא: מארבע אמות ועד שש עשרה.רבא:▀◊פג.

תניא כוותיה דרבא:▀■פג.

כמה יהו מקורבין? ארבע אמות, וכמה יהו מרוחקין? שש עשרה ־ הרי זה קנה קרקע ואת האילנות 

שביניהן, לפיכך יבש האילן או נקצץ ־ יש לו קרקעֹ פחות מכאן או יתר על כאן, או שלקחן בזה אחר 

זה ־ הרי זה לא קנה לא את הקרקע ולא את האילנות שביניהן, לפיכך יבש האילן או נקצץ ־ אין לו 

קרקע.

כשהוא מודד, ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד?בעי רבי ירמיה:^◊פג.

▀!◊פג.
רב גביהה מבי כתיל לרב 

אשי: תא שמע, דתנן:
הרכובה שבגפן ־ אינו מודד אלא מעיקר השני.

מכר לו שלשה בדי אילן, מהו?בעי רבי ירמיה:^◊פג.

▀!◊פג.
רב גביהה מבי כתיל לרב 

אשי: תא שמע, 

המבריך ג' גפנים ועקריהן נראין ־ ר"א ברבי צדוק אומר: אם יש ביניהן מד' אמות ועד שמונה ־ 

מצטרפין, ואם לאו ־ אין מצטרפין.

מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר, מהו? שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו, מאי?בעי רב פפא:^◊פג.

תיקו.!פג.

פג:
בור מהו שתפסיק? אמת המים מהו שתפסיק? רשות הרבים מהו? ריכבא דדיקלי מהו?בעי רב אשי:^

תיקו.!פג:

עלה ארז ביניהן, מהו?בעא מיניה הלל מרבי:^◊פג:

עלה ־ ברשותא דידיה נפקִ ¿פג:

אלא היה ארז ביניהן מהו?^◊פג:

קנה וקנה.אמר ליה:[רבי]!◊פג:

כיצד הן עומדים?^פג:

כשורהרב:♦!◊פג:
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כחצובא.שמואל:♦!◊פג:

מ"ד כשורה, כ"ש כחצובאֹ ומ"ד כחצובא, אבל כשורה לא▀◊פג:

מ"ט?^פג:

משום דמיזדרע בינתייהו.!◊פג:

מתקיף לה רב המנונא:¿פג:
ולמ"ד כחצובא, מ"ט? דלא מיזדרע בינתייהו, אלא מעתה, זבין ליה תלת היגי רומייתא דלא מיזדרע 

בינתייהו, הכי נמי דיש לו קרקעִ 

הנך לא חשיבי, הנך חשיבי.א"ל:!◊פג:

פג:

מ

▀

המוכר ראש בהמה גסה ־ לא מכר את הרגלים, מכר את הרגלים ־ לא מכר את הראש, מכר את הקנה ־ 

לא מכר את הכבד, מכר את הכבד ־ לא מכר את הקנהֹ אבל בדקה, מכר את הראש ־ מכר את הרגלים, 

מכר את הרגלים ־ לא מכר את הראש, מכר את הקנה ־ מכר את הכבד, מכר את הכבד ־ לא מכר את 

הקנה.

ארבע מדות במוכרין:▀פג:

מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות ־ הלוקח יכול לחזור בֹו▀◊פג:

רעות ונמצאו יפות ־ מוכר יכול לחזור בֹו▀◊פג:

רעות ונמצאו רעות, יפות ונמצאו יפות ־ אין אחד מהם יכול לחזור בֹו▀◊פג:

▀◊פג:
שחמתית ונמצאת לבנה, לבנה ונמצאת שחמתית, עצים של זית ונמצאו של שקמה, של שקמה ונמצאו 

של זית, יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין ־ שניהם יכולין לחזור בהן.

רב חסדא:▀◊פג:
מכר לו שוה חמש בשש, והוקר ועמד על שמנה, מי נתאנה? לוקח, לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר, 

משום דא"ל: אילו לא אוניתן לא הוה מצית הדרת בך, השתא דאוניתן מצית הדרת בך?
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